দিনক সংবাদ সংে প
রিববার, ৮ই জানুয়ারী, ২০১৭ ইং

ঢাকায় চালু হে

দেশর সববৃহৎ পাটপণ িব য় ক
পাটপেণ র সবেচেয় বড় িব য় ক । এ

পাটপেণ র ব মুখী উ পাদন, ব বহার ও িব জুেড় পিরিচিত বাড়ােত রাজধানীেত চালু হে
লে

ঢাকার ব মুখী পাটপণ সবা ক

েক ( জইএসিস) সংি

পা র করা হে । ১২ জানুয়াির ক

উেদ া ােদর িব য় কে

উে াধন করেবন পাট ও ব ম ী ইমাজ উি ন ামািণক। পযায় েম দেশর আেরা পাঁচ

শহের িব য় ক

করেব জুট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন স ার ( জিডিপিস)। জিডিপিস সূ মেত, ঢাকা-চ

ামসহ দেশর ছয়

ও কাঁচামাল ব াংক চালু
জলায় পাটপণ িব য়

ও দশনী ক রেয়েছ। এছাড়া ঢাকার মািনক িময়া এিভিনউেয় বাংলােদশ জুট িরসাচ ইনি
উেটর (িবেজআরআই) ভবেন রেয়েছ
জিডিপিসর আওতাধীন জইএসিস কাযালয়। সং া র অধীেন পাটপেণ র কাঁচামাল ব াংেকর মাধ েম ানীয় উেদ া ােদর িবিভ পােটর
সাম ী িব য় ও পােটর ব মুখী ব বহােরর কাঁচামাল সরবরাহ করা হয়। বতমােন ঢাকার এ দশনী ক েক ব মুখী পাটপেণ র এক
পিরপূণ িব য় ও দশনী কে
পা র করা হে । ঢাকার পর চ ােমর কাযালয় েকও একইভােব িব য় কে পিরণত করা হেব।
ায় সােড় পাঁচ হাজার বগফু েটর এ ক েক পাটপেণ র দশনী ও িব য় কে পিরণত করা হেব। পাশাপািশ সারা দেশর উেদ া ােদর
জন পােটর েয়াজনীয় সব ধরেনর কাঁচামাল মজুদ রাখা হেব এখােন। পােটর ব মুখী ব বহার িনি েত এরই মেধ ৪৫০ জনেক িশ ণ
িদেয়েছ জিডিপিস। এসব উেদ া া দেশর িবিভ
াে পাটপণ উ পাদন করেছন। তারা বতমােন ২৩১ ধরেনর পাটপণ উ পাদন
করেলও তােদর জন িনিদ কােনা িব য় ক নই। এছাড়া চােরর অভােব পােটর ব মুখী পেণ র সে পিরচয় নই দেশর সাধারণ
মানুেষরও। িনিদ িব য় ক না থাকায় ভা ারাও পােটর পিরবেত িবক পেণ অভ হেয় উঠেছ। ফেল বাজারজােতর সুেযাগ সীিমত
থাকায় উেদ া ােদর মেধ হতাশা কাজ করেছ। এ সমস া িনরসেন পাটপেণ র দশনী ক েলােক িব য় কে
পা েরর পিরক না
নয়া হেয়েছ বেল জািনেয়েছ জিডিপিস কতৃ প ।
েত ক
ধানম ীর উে াধেনর কথা থাকেলও ব তার কারেণ পাট ও ব ম ী
তা ১২ জানুয়াির উে াধন করেবন। http://bonikbarta.com

এস আলম ি লেসর াি ক ইিপএস ৩১ পয়সা

চলিত িহসাব বছেরর ি তীয় াি েক (অে াবর-িডেস র) এস আলম কা
৩১ পয়সা, আেগর বছর একই সমেয় যা িছল ২২ পয়সা। ঢাকা
শয়ার িত িনট স

ক এ েচ

রা

ি লস িলিমেটেডর শয়ার িত আয় (ইিপএস) হেয়েছ

(িডএসই) সূে জানা গেছ, ৩১ িডেস র কা

দমূল (এনএিভিপএস) দাঁড়ায় ১৯ টাকা ৯৪ পয়সা। এিদেক চলিত িহসাব বছেরর থম াি েক (জুলাই- সে

আলম ি লেসর ইিপএস হেয়িছল ১৯ পয়সা, আেগর বছর একই সমেয় যা িছল ২৯ পয়সা। জুন

ািন র
র) এস

ািজংেয়র বাধ বাধকতায় এবার নয় মােস

িহসাব বছর গণনা কেরেছ এস আলম ি লস। ২০১৬ সােলর ৩০ জুন নয় মােস সমা িহসাব বছের এর ইিপএস হেয়েছ ১ টাকা ৮ পয়সা।
৩০ জুন কা ািনর এনএিভিপএস দাঁিড়েয়েছ ১৯ টাকা ৪৪ পয়সা। এ সমেয়র জন ১০ শতাংশ নগদ লভ াংশ ঘাষণা কেরেছ
কা

ািন র পিরচালনা পষদ। ২০১৫ সােলর ৩০ সে

রা

ি লস। তখন কা

র সমা িহসাব বছেরর জন ১৫ শতাংশ নগদ লভ াংশ দয় এস আলম কা

ািনর ইিপএস িছল ১ টাকা ২৩ পয়সা। http://bonikbarta.com
িমউচু য়াল ফাে

িনট স

দমূল বেড়েছ ৮.১%

িবিভ দেশর শয়ারবাজাের িমউচু য়াল ফা সবেচেয় ভরসার জায়গা হেলও বাংলােদেশ বরাবরই এর ব িত ম ল করা গেছ।
শয়ারবাজাের ম াভােবর কারেণ দীঘিদন ধেরই ঘুের দাঁড়ােত পারিছল না এ খাত। তেব সা িতক সমেয় বশ ইিতবাচক পিরবতন ল
করা গেছ িমউচু য়াল ফাে িবিনেয়াগ ও মুনাফার
ে । ২০১৬ সােল শয়ারবাজাের তািলকাভু ৩৪ িমউচু য়াল ফাে র িনট
স দমূল (এনএিভ) ৮ দশিমক ১ শতাংশ বেড়েছ, যখােন ঢাকা ক এ েচে র ড ইনেড িডএসইএ ৮ দশিমক ৮ শতাংশ
বেড়েছ। গল বছর িমউচু য়াল ফাে
২০১৬ সােল ২৩

িমউচু য়াল ফা

িবিনেয়াগকারীরা।শীষ ানীয়

নগদ লভ াংশ দয়ার হারও বেড়েছ।বািষক িচ পযােলাচনায় দখা যায়, মাট ৩৪
িবিনেয়াগকারীেদর নগদ লভ াংশ িদেয়েছ। এ সময় ১৭৪ কা

ফাে র মেধ

টাকার নগদ লভ াংশও পেয়েছন

কে াকার লংকাবাংলা িসিকউির েজর এক পযােলাচনা িতেবদেন দখা যায়, ২০১৬ সােল নগদ লভ াংশ

দােন স দ ব ব াপক িত ান িহেসেব সবেচেয় এিগেয় িছল এলআর াবাল। িত ান ৫৯ কা ১০ লাখ টাকার নগদ লভ াংশ
িদেয়েছ। লভ াংশ দােন ি তীয় ােন থাকা ইনেভ েম করেপােরশন অব বাংলােদশ িদেয়েছ ৫৪ কা টাকা। এর বাইের এইমস ২৩
কা

৯০ লাখ, িভআইিপিব ২০ কা , এ িস ৮ কা , ভ ানগাড ৭ কা

৮০ লাখ ও এসইএমএল িদেয়েছ ১ কা

২৮ লাখ টাকা।তথ

পযােলাচনায় দখা যায়, শয়ারবাজাের তািলকাভু ৩৪ ফাে র মেধ ২০১৬ সােল নগদ লভ াংশ িদেয়েছ ৬৮ শতাংশ িমউচু য়াল
ফা । একক িত ান িহেসেব ইউিনেটর িবপরীেত সেবেচেয় বিশ নগদ লভ াংশ িদেয়েছ আইিসিব ফা এনিবআর িমউচু য়াল ফা ।
২০১৬ সােলর ৩০ জুন সমা িহসাব বছের এর িত ইউিনেটর িবপরীেত ৩ টাকা ৫০ পয়সা লভ াংশ পেয়েছন িবিনেয়াগকারীরা। বছর
শেষ এর িডিভেড ই দাঁিড়েয়েছ ১৬ দশিমক ৮ শতাংশ। িত ইউিনেটর িবপরীেত এনএলআই ফা িমউচু য়াল ফা ১ টাকা ৪০
পয়সা নগদ লভ াংশ িদেয় রেয়েছ ি তীয় ােন। আর আল-আরাফাহ ইসলামী ব াংক ফা ইসলািমক িমউচু য়াল ফা ইউিনট িত ১ টাকা
৩০ পয়সা নগদ লভ াংশ িদেয় রেয়েছ তৃ তীয় ােন। বছর শেষ এ ফাে র িডিভেড ই ১৬ শতাংশ। আর আইএফআইএল ইসলািমক
িমউচু য়াল ফা

ইউিনেটর িবপরীেত লভ াংশ িদেয়েছ ১ টাকা হাের। http://bonikbarta.com
যু রাে র কমসং ােন ম রগিতর বৃি

২০১৬ সােলর িডেস ের যু রাে র কমসং ােন বৃি র গিত িছল ম র। এক িতেবদেন জানা যায়,
িন হার ও শি শালী মবাজার যু রাে র িনবািচত

িসেড

ডানা

াে

থ বৃি

সে ও বকারে র

র জন সহায়ক হেব। খবর এএফিপ। গত বছর িডেস ের

যু রাে ১ লাখ ৫৬ হাজার কমসং ােনর সুেযাগ সৃি হেয়েছ। তেব এ হার পূবাভােসর তু লনায় িকছু টা কম। িডেস ের ১ লাখ ৭৫ হাজার
নতু ন কমসং ােনর পূবাভাস িদেয়িছল দশ । যু রাে র কমসং ােনর এ পিরবতেন সবেচেয় বিশ লাভবান হেয়েছ কৃিষবিহভূ ত
খাত েলা। গত িতন মােস এ খােত যু হেয়েছ ১ লাখ ৬৫ হাজার নতু ন কম । িডেস ের দশ েত বকারে র হার ৪ দশিমক ৭ হেয়েছ।
তেব হঠা কের বকারে র হার কমায় নেভ ের তা ৪ দশিমক ৬ শতাংেশ দাঁিড়েয়িছল, যা ায় এক দশেক দশ র সবিন বকার হার
িছল। এ পিরসংখ ােনর মাধ েম িবদায়ী

িসেড

বারাক ওবামার সময়কােল যু রাে র মবাজােরর সবেশষ কৃত দৃশ তু েল ধরা হয়।

িতিন তার উ রসূিরর জন কী রকম অথনীিত রেখ যাে ন, তাই এ িতেবদেন দখােনা হেয়েছ। িতেবদন অনুযায়ী, ২০১৬ সােল
যু রাে ২২ লাখ মানুেষর কমসং ান হেয়েছ, যা আেগর বছেরর তু লনায় কম। ২০১৫ সােল মািকনমুলুেক ২৭ লাখ নতু ন কমসং ােনর
সুেযাগ সৃি হয়। http://bonikbarta.com

শীতকালীন মজুদ গেড় িবপােক পিরেবশকরা
সয়ািবন তেলর শীতকালীন মজুদ গেড় িবপােক পিরেবশকরা। বাড়িত চািহদার স াবনায় পণ র আগাম মজুদ কের রেখিছেলন তারা।
িক শীেতর েকাপ সভােব দখা না দয়ায় পণ র চািহদায় তমন কােনা হরেফর দখা দয়িন। ফেল কম দােমই পাইকারেদর তা
সরবরাহ করেত বাধ হে ন তারা। পাইকাররা কম দােম পণ সং হ করেত পারেলও ভা া পযােয় এর কােনা সুফল পাওয়া যাে না।
এর কারণ িহেসেব পাইকারেদর নানা অজুহােত পণ

র দাম না কমােনার িবষয় েক িচি ত কেরেছন সংি

রা।জানা গেছ, রাজধানীর

বাজাের পিরেবশক পযােয় এক স ােহর ব বধােন সয়ািবন তেলর দাম কেমেছ মণ িত ২০০ টাকা। এর পরও পাইকাির পযােয় দােম
কােনা হরেফর দখা যায়িন। ফেল খুচরা িবে তারাও পণ িবি করেছন আেগর দােমই। এ কারেণ পিরেবশক পযােয় দাম কমেলও এর
সুফল পানিন ভা ারা।বাংলােদশ ভাজ েতল ব বসায়ী সিমিতর সাধারণ স

াদক মাহা দ আলী ভু ে া বিণক বাতােক বেলন, শীতকােল

বাড়িত চািহদার স াবনায় অেনেকই সয়ািবন তল সং েহ রেখিছেলন। িক এ বছর শীত না থাকায় ব বসায়ীরা তা বাজাের ছাড়েত
কের িদেয়েছন। এেত সরবরাহ বেড় িগেয় পণ র দাম কমেছ। যসব পিরেবশক এ বছর চু র মজুদ রেখিছেলন, তােদর িবপুল
অংেকর টাকা লাকসান নেত হেব।জানা গেছ, এক স াহ আেগ রাজধানীর মৗলভীবাজােরর পিরেবশক পযােয় িত মণ (৩৭ কিজ
৩২০ াম) সয়ািবন তেলর দাম িছল ৩ হাজার ৩২০ থেক ৩ হাজার ৩৩০ টাকা। বতমােন তা িবি
১৩০ টাকায়। http://bonikbarta.com

রাজ ঘাটিত থাকেব ৪০ হাজার কা

হে

৩ হাজার ১২০ থেক ৩ হাজার

টাকা

আেগরবােরর অিভ তা বলেছ, এ বছরও রাজ আদােয় বড় ধরেনর ঘাটিত থাকেব। বসরকাির গেবষণা সং া স ার ফর পিলিস
ডায়ালেগর (িসিপিড) পূবাভাস, চলিত ২০১৬-১৭ অথবছের রাজ ঘাটিত থাকেব ৪০ হাজার কা

টাকা। এ ছাড়া বছেরর মােঝ এেস

বােজেট বড় ধরেনর সংেশাধন করেত হেব বেল মেন কের িসিপিড। গতকাল শিনবার াক ইন স াের অথনীিতর গিত- কৃিত িনেয়
আেয়ািজত এক সংবাদ সে লেন এসব তথ তু েল ধেরন সং া র স ানীয় ফেলা দবি য় ভ াচায। িসিপিডর িনবাহী পিরচালক

মা ািফজুর রহমান, গেবষণা পিরচালক ড. ফাহিমদা খাতু ন, গেবষণা
http://www.kalerkantho.com
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তৗিফ ল ইসলাম খান, অিতির

গেবষণা

